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Sammanfattning 

På grund av mitt intresse för Stureplans framväxt som festplats ville jag undersöka hur 

Stureplansgruppen (ägarna till de flesta klubbarna runt Stureplan) använde bilder på sin 

webbsida Stureplan.se för att stärka sitt varumärke. Jag tyckte att det glamorösa livet runt 

Stureplan var ett intressant fenomen i det annars jantelagsmässiga Sverige.  

 

Syftet med undersökningen var att se hur Stureplangruppen genom att använda gamla och 

skapa nya myter behöll en högklassig image samtidigt som gruppen expanderade 

verksamheten utanför de mest exklusiva adresserna runt Stureplan. Frågeställningarna jag 

ville besvara var således hur Stureplansgruppens varumärke såg ut, vilka metoder 

Stureplansgruppen använde för att stärka sitt varumärke med hjälp av bilder på Stureplan.se, 

hur uppfattades varumärket utifrån olika inställningar till bildernas budskap samt hur 

varumärket skulle kunna förbättras? 

 

Teorierna jag använde var PR, Reklam och varumärkesteorier då jag ansåg att dessa var bra 

teorier för att se hur Stureplansgruppen själv resonerade kring sitt imageskapande. 

 

Metoderna bestod av semiotisk bildanalys enligt Barthes modell. Jag ansåg att det var en 

relevant teori för att hitta de dolda meningarna, myterna, i bilderna jag analyserade. Mitt 

analysmaterial bestod av tre bilder, två vimmelbilder och en reklambild från Stureplan.se.  

 

Resultatet visade att Stureplansgruppen utifrån dessa bilder i hög grad använde sig av 

förutfattade meningar om fenomenet Stureplan för att upprätthålla en exklusiv men sexistisk 

image som redan fanns men som blivit lite skamfilat i media. Bilderna var dock bra exempel 

på hur gruppen projicerade en exklusiv image. Analysen visade också att budskapen i bilderna 

uppfattades mycket olika beroende på inställningen till Stureplan. Resultatet visade också att 

gruppen, utifrån vad de själva sa sig vilja göra, inte skulle behöva förbättra sitt varumärke 

speciellt mycket. 

 

Nyckelord: Stureplan, varumärke, konnotation, myter, symboler, image     
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1. Inledning 

Jag har för avsikt att klargöra hur Stureplansgruppen, en ”upplevelsekoncern” vars fokus 

ligger på krogverksamhet runt Stureplan, använder sig av sin sajt Stureplan.se för att skapa en 

exklusiv image runt sin verksamhet med hjälp av bilder. Anledningen till att jag valt just 

Stureplan som granskningsområde är att det mer och mer blivit Stockholms, om inte Sveriges, 

nöjesmecka. Samtidigt är kulturen runt Stureplan enligt min mening långt mer ytlig och 

fåfäng än t ex motsvarande krogkultur på Söder. Är man inte snygg, rik eller känd är man en 

”nobody” på Stureplan. I ett Sverige som sedan välfärdstatens uppkomst präglats av ett visst 

mått av jantelag känns den vräkiga kultur som Stureplan representerar malplacerad. I takt med 

bilden blir en allt större del av samhället känns denna studie också aktuell.    

 

2. Syfte  

Syftet är att se hur Stureplansgruppen arbetar för att upprätthålla sin image som exklusivt 

varumärke inom krogbranschen i Sverige med hjälp av sin hemsida Stureplan.se samt hur 

detta varumärke kan uppfattas utifrån olika hållningar till budskapet. Vidare vill jag 

undersöka hur de arbetar med att konstruera nya och använda gamla myter för att skapa en 

image.  

 

3. Frågeställningar  

1. Hur ser Stureplansgruppens varumärke ut? 

2. Vilka metoder använder Stureplansgruppen för att stärka sitt varumärke med hjälp av bilder 

på Stureplan.se? 

3. Hur uppfattas varumärket utifrån olika inställningar till bildernas budskap? 

4. Hur skulle varumärket kunna förbättras? 

 

4. Material och avgränsning 

Eftersom jag har valt tolkande metod (semiotik) och utrymmet är knappt kommer jag endast 

analysera tre bilder (två så kallade vimmelbilder och en ”reklambild” som jag skärmdumpat 

från Stureplan.se 10 april, 22 april och 10 maj 2010). Semiotik kräver en djupanalys av varje 

bild och jag tycker att det är bättre att analysera ett fåtal bilder ordentligt än flera halvhjärtat. 

Jag har försöka använda mig av bilder som har varit extra uppmärksammade på Stureplan.se 
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och jag kommer i analysdelen att motivera valet av varje bild i samband med analysen. Som 

nämns i metoddelen är en semiotisk analys alltid subjektiv i någon mening (liksom all 

kvalitativ forskning). För att öka läsarnas möjligheter att förstå hur denna subjektivitet kan ha 

påverkat mina resultat har jag valt att i nästa avsnitt presentera min egen hållning till 

studieobjektet.   

4.1 Forskarens förhållande till studieobjektet 

Att jag valt Stureplan är delvis för att jag som uppväxt i Bromma såg att många av mina 

vänner vistades runt Stureplan när vi fick börja ”gå på krogen”. Det fungerade som en 

statusmarkör att säga ”jag var på Laroy i helgen” även om det kanske innebar att de som varit 

där stått tysta i ett hörn hela kvällen. Det viktiga var att säga att man varit där. På så sätt måste 

jag säga att Stureplan redan då, d v s 2003-2004, lyckats skapa en image som gjorde att 

många medelklassungdomar i Bromma hade som sin största dröm att synas på Stureplan. 

Detta gällde dock inte alla: en mängd ungdomar närmast hatade Stureplan.  Ingen var 

emellertid helt likgiltig inför fenomenet. Själv så vistades jag inte så mycket på Stureplan 

under den tiden, efter några tafatta besök under en lite ”bratig” period 2004 så startade jag ett 

hårdrocksband 2005 vilket gjorde att jag vistades uteslutande på diverse rockklubbar under 

åren 2005-2008. Således var min inblick i vad som föregicks runt Stureplan minimal och jag 

brydde mig inte mycket om den världen.  

Men när jag hösten 2008 beslutade mig för att avsluta mina hårdrocksambitioner helt och 

klippa av mig håret vändes även mina blickar mot Stureplan. Vad som fascinerar mig är att 

det tycks mig som att Stureplan idag utgör mycket mer av en norm än det gjorde 2004. Det är 

inte lika exklusivt längre. Sammanfattningsvis tror jag att min ganska distanserade hållning 

till studieobjektet kan vara till fördel i min analys. Ändå tycker jag Stureplan är intressant i 

sin ”osvenskhet”. Jag tänkte först skriva om hårdrocksbanden Aerosmith eller Iron Maiden 

och om hur de marknadsför sig, men det är min tro att jag skulle vara alltför okritisk då jag 

gillar dem. 

 

5. Bakgrund 

 

5.1 Stureplans historia 

Stureplan har inte alltid varit Stockholms nöjesmecka. Det var inte på Stureplan det moderna 

nattklubbslivet i Sverige startade utan snarast några hundra meter därifrån på ställen som Café 

Opera, Victoria och Daily News Café i Kungsträdgården under slutet av 1970 och början av 
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1980-talet Anledningen till att Stureplan blev nöjesmeckat
1
 sägs enligt Fronesis vara att den 

avreglering på kreditmarknaden som skedde under 1980-talet ledde till att Stockholms 

finanskvarter som låg precis vid Stureplan fullkomligt exploderade.
2
  Sturecompagniet slog 

upp dörrarna 1989 och blev redan samma år ett av Stockholms hetaste uteställen.
3
 Sedan dess 

har Stureplan vuxit sig starkt som begrepp och expanderat kraftigt.     

 

5.2 Myten om Stureplan 

Här presenterar jag några myter om Stureplan jag funnit i media och efter egen observation. 

När jag skriver om dessa myter använder jag Barthes mytbegrepp.
4
  Barthes myt är kulturens 

beskrivning av naturen, alltså inte det mer vardagliga mytbegreppet där myt mer är en nidbild. 

Nedan presenterar jag flera, även motstridiga myter, som förekommit i media en tid.    

 

5.2.1 Överklassmyten 

Likväl som ungdomar från förorten har bytt ut sina billiga lågpriskläder från H&M mot 

lyxmärken som Ralph Lauren under det senaste decenniet
5
 så är besökarna på t ex 

Stureplansgruppens nattklubb Ambassadeur
6
 inte rikemansfolk, klubben ligger inte heller vid 

Stureplan om än mycket nära. 

Ändå finns det mediefolk, som metrokrönikören Nabila Abdul Fattah, som har anammat 

den ”gamla” elitistmyten angående fenomenet Stureplan då hon i ett blogginlägg menar att 

Stureplankulturen främjar våldtäkter och rasism eller ”elitism”, eftersom den är ”…rasistisk 

mot alla som inte befinner sig i, eller gynnar den egna kulturen”.
7
   

Fast redan i kommentarerna till samma blogginlägg visar signaturen Mjauv på vad man 

skulle kunna kalla en ”wannabe”-myt ”Merparten av folket på Stureplan är inte rika för fem 

öre, de kör syrianstilen - dvs. att bränna allt man äger och har på något ytligt (BMW/uteliv) 

och käkar sedan makaroner till varje måltid”.
8
  Liknande myter kan hittas i en Flashbacktråd 

                                                
1
 http://www.stureplan.se/articles/10326/ (2010-04-15) 

2
 Franzén i Fronesis nr 18, 2005 

3
 http://www.stureplan.se/articles/10326/ (2010-04-15) 

4
 Fiske, Uppsala (2002) s. 121 

5
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article416254.ab (2010-05-15) 

6
 http://www.stureplansgruppen.se/ambassadeur.aspx (2010-06-01) 

7
 http://nabila.wordsilah.com/2009/06/07/nabila-socialantropologiska-studie-av-

stureplansmuppar/ (2010-05-15) 
8
 http://nabila.wordsilah.com/2009/06/07/nabila-socialantropologiska-studie-av-

stureplansmuppar/ (2010-05-15) 

http://www.stureplan.se/articles/10326/
http://www.stureplan.se/articles/10326/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article416254.ab
http://www.stureplansgruppen.se/ambassadeur.aspx
http://nabila.wordsilah.com/2009/06/07/nabila-socialantropologiska-studie-av-stureplansmuppar/
http://nabila.wordsilah.com/2009/06/07/nabila-socialantropologiska-studie-av-stureplansmuppar/
http://nabila.wordsilah.com/2009/06/07/nabila-socialantropologiska-studie-av-stureplansmuppar/
http://nabila.wordsilah.com/2009/06/07/nabila-socialantropologiska-studie-av-stureplansmuppar/
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där bl. a signaturen Regndroppe nämner Stureplan som ”…ett vattenhål för Farstaglitter”  
9
 

snarare än tillhåll för överklassen.  

En koppling till hur t ex julgranen spreds från den tyska överklassen ut till medelklassen 

och slutligen blev var mans tradition är inte helt främmande.
10

  

Även sittdans, en rit då man väljer att sitta vid sitt bord och dansa för att inte beblanda sig 

med pöbeln på dansgolvet, eller att beställa helrör och blanda drinkar själv är bra exempel på 

traditioner som uppstår hos överklassen och sedan tas över av bredare grupper.
11

  

Det bästa exemplet på min poäng hur överklassens traditioner kan förfalla är enligt min 

mening det som kännetecknade en rik och framgångsrik person i början av 2000-talet 

nämligen Canada Goosejackan. I denna era (2004) stoltserade även prinsessan Madeleine med 

en Canada Goose jacka
12

 och således ville alla ha en ”gås” så att det idag närmast är tabu att 

bära sådana i innekretsar.  På Flashback beskrevs (2009) folk som går i Canada Goosejackor i 

nedsättande fraser som ”stekarturk” eller ”white trash” eller i något utförligare form av 

signaturen Kelvini ”Men du kan väl tänka dig vad jackan ger för signaler när 95 % av de som 

använder den är förortskids på högst 16 år”.
13

  

Man skulle kunna ge en uppsjö ytterligare exempel på fenomen som först anammats av 

överklassen och sedan spritts sig ut i de lägre skikten för att slutligen föraktas.  Jag tar upp 

detta i samband med Stureplan (Stureplansgruppen) för att de lider av samma problematik. De 

riskerar i och med att de expanderar att hamna i fåran ”mainstream” och då hamna i samma 

situation som Canada Goose. Intresset för min del ligger i hur Stureplansgruppen skall lyckas 

upprätthålla den exklusiva myten om Stureplan samtidigt de öppnat Bon Palais vid Norra 

Bantorget (långt ifrån Stureplan) som är avsett för den äldre publiken och håller en något mer 

folklig prägel som de också beskriver på sin webbsida som att ”Lokalerna är grandiosa, men 

atmosfären är omfamnande och familjär och träffar rätt i hjärtat.”
14

 Vilket visar en vilja att nå 

ut i de bredare lagren där de stora pengarna finns i ett försök att kopiera Golden Hits -”ett 

                                                
9
 https://www.flashback.org/t1199291 (2010-05-24) 

10
 http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree (2010-05-16) 

11
 http://www.sydsvenskan.se/lund/article389851/Sittdans-pa-Mollaregarden.html (2010-04-

07) 

12
 http://www.aftonbladet.se/wendela/article215194.ab (2010-04-07) 

13
 https://www.flashback.org/t1007594p2 (2010-04-13) 

 
14

 http://www.stureplansgruppen.se/lebonpalais.aspx (2010-05-24) 

https://www.flashback.org/t1199291
http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree
http://www.sydsvenskan.se/lund/article389851/Sittdans-pa-Mollaregarden.html
http://www.aftonbladet.se/wendela/article215194.ab
https://www.flashback.org/t1007594p2
http://www.stureplansgruppen.se/lebonpalais.aspx
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dansställe för en ganska mogen förortspublik”
15

- som är den krog som gjort de i särklass 

största vinsterna bland vinsterna ”runt” Stureplan
16

. 

 

5.2.2 Kvinnosynsmyten på Stureplan 

Stureplan ger ofta upphov till debatt om sexism och kvinnosynen runt Stureplan har mer än en 

gång ifrågasatt och anklagats för att vara förlegad. I DN 2007 kunde man bl a läsa ”Emma 

Fogelberg menar att kvinnosynen på Stureplan är förlegad. Tjejerna behöver bara vara snälla 

och snygga, medan killarna håvar upp pengar och bjuder på drinkar.”
17

 Stefan Holmén, 

spaningsledare på Citypolisen, utrycker sig i samma artikel cyniskt om killar kring Stureplan 

”Det killarna i den här nöjessvängen håller på med hör hemma på en annan planet och inte i 

ett svenskt samhälle”.  På Stureplan ska tjejerna bara stå och se snygga ut medan killarna 

förväntas bjuda dem på drinkar för, som det uttrycks av två killar i artikeln ”En drink är en 

invit. Ingen sprider drinkar omkring sig utan anledning”
18

.  

Ett annat exempel är att den feministiska tidningen Bang 2008 valde att inte ha sin årliga 

fest på Spy Bar p. g. a. den kvinnosyn som de hävdar råder kring Stureplan.
19

 

Även kolumnisten Ann Söderlund angrep 2007 kvinnosynen på Stureplan och menade att 

uttryck som ”drinkluder” accepterats som uttryck på Stureplan.
20

 Hon kallar kvinnosynen på 

Stureplan för ”förlegad”.  

Slutligen ett nyare exempel i en artikel angående klubbkonceptet Ambas Änglar (ett 

koncept där elva lättklädda kvinnor har fester på klubben Ambassadeur varje fredag med 

olika teman) . Där skribenten Amat Levin skriver ”Oskyldig feststämning tycker många, ett 

koncept som känns som en blandning av porr, en pedofils scrapboook och Big Brother årgång 

2002 tycker andra.”
21

 På frågan om vad ”grejen” med utmanade bilderna på unga kvinnor är 

svarar Stureplansgruppens marknadschef Stephanie af Klercker att ” Det är ingen grej alls, det 

är en del av kampanjen. Alla tjejer har varit initiativtagare och delaktiga i hela projektet.” 

  

                                                
15

 Lundell, Borgå (2006) s. 40 
16

 http://www.allabolag.se/5564510948 (2010-06-02) 
17

 http://www.dn.se/sthlm/gratisdrink-kan-bli-falla-pa-stureplan-1.513774 (2010-04-29) 

 
18

 http://www.dn.se/sthlm/gratisdrink-kan-bli-falla-pa-stureplan-1.513774 (2010-04-29) 
19

 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/att-svara-i-bangkyrkan-1.560808 (2010-05-03) 

 
20

 http://www.metro.se/se/article/2007/08/13/05/5912-42/index.xml (2010-05-24) 
21

 http://nojesguiden.se/artiklar/laettklaett-pa-ambassadeur (2010-05-27) 

http://www.allabolag.se/5564510948
http://www.dn.se/sthlm/gratisdrink-kan-bli-falla-pa-stureplan-1.513774
http://www.dn.se/sthlm/gratisdrink-kan-bli-falla-pa-stureplan-1.513774
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/att-svara-i-bangkyrkan-1.560808
http://www.metro.se/se/article/2007/08/13/05/5912-42/index.xml
http://nojesguiden.se/artiklar/laettklaett-pa-ambassadeur
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5.2.3 Myten om ”småstaden” 

Björn af Kleen liknar Stureplan vid ett litet samhälle med sina egna kändisar, sin egen byfåne 

och även sin egen lokaltidning, som då skulle vara Stureplan.se. Han påpekar att skribenten 

Alex Schulman som tidigare var chefredaktör på Stureplan.se redan sagt samma sak detta 

långt tidigare.
22

 

 

5.2.4  Naturalisering 

Det är intressant att de senaste två åren har ämnet Stureplan inte behandlats så flitigt i media 

(framförallt inte ur ett kulturellt perspektiv) som runt 2006-2007 då artiklarna om Stureplan 

var många och berörde kulturen kring Stureplan. Numera har de mer karaktären av 

”hockeystjärnor i bråk på Stureplan” när jag söker på de fyra stora tidningarna i Stockholm. 

På de Schibstedägda tidningarna kan man se exakta siffror på antal artiklar som innehåller 

ordet ”Stureplan” från år till år och då finner man att det i SvD skrevs 137 artiklar med ordet 

”Stureplan” 2007 men bara 73 år 2009.
23

 För Aftonbladet gäller 246 artiklar 2007 men bara 

149 år 2009
24

. Förutom Nabila Fattah Abdul är också mina artiklar i föregående avsnitt minst 

ett par år gamla. Detta tyder på att Stureplanskulturen inte längre är så laddad och intressant, 

utan snarast allmänt accepterad.  

 

5.3 Stureplansgruppen 

Så här beskriver Stureplansgruppen själv sin verksamhet. 

 

 

Vår verksamhet kännetecknas av en ambitiös standard och hög flexibilitet, inriktad mot en kräsen och 

kvalitetsmedveten målgrupp. Vi förstår våra kunders livsstils- och nöjesbehov. De senaste trenderna inom mat, 

dryck, musik och design avspeglas i våra lokaler, arrangemang och mediautbud. 

Ambitionen är att ligga i branschens framkant när det gäller att skapa ett unikt värde för våra besökare samtidigt 

som vi erbjuder dem en trygg och säker upplevelse. I framtiden skall vi befästa och stärka våra marknadsledande 

positioner genom att kontinuerligt utveckla befintliga enheter och tjänster samt genom ett långsiktigt socialt 

ansvarstagande. Vi förbereder även en omfattande expansion inom de angränsande segmenten hotell och 

kongress
25

 

 

                                                
22

 http://www.expressen.se/kultur/1.1827954/plats-for-

bybor?standAlone=true&viewstyle=print&textStrl=1 (2010-04-05) 
23

 http://www.svd.se/search.do?q=stureplan&submit=S%C3%B6k (2010-05-24) 
24

 http://sok.aftonbladet.se/?q=stureplan&x=0&y=0 (2010-05-24) 
25

 http://www.stureplansgruppen.se/om-oss.aspx (2010-04-20) 

http://www.expressen.se/kultur/1.1827954/plats-for-bybor?standAlone=true&viewstyle=print&textStrl=1
http://www.expressen.se/kultur/1.1827954/plats-for-bybor?standAlone=true&viewstyle=print&textStrl=1
http://www.svd.se/search.do?q=stureplan&submit=S%C3%B6k
http://sok.aftonbladet.se/?q=stureplan&x=0&y=0
http://www.stureplansgruppen.se/om-oss.aspx
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Man kallar sig själva ”upplevelsekoncern” och hävdar att den ”lokala förankringen är den 

gemensamma nämnaren som binder samman de olika företagen.”
26

  

Stureplansgruppen bildades i samband med att Vimal Kovac, huvudägare och VD för 

Stureplansgruppen köpte Spy Bar 1996 med ett startbelopp på 50 000 kronor.
27

  

Sedan dess har man expanderat kraftigt och gruppen innefattar idag 18 registrerade 

varumärken.
28

 Man säger sig, som det står i citatet, ändå vilja expandera än mer. Trots detta 

visade senaste årsredovisningen på en förlust på nästan tio miljoner. 
29

 Dock poängteras att 

bolaget visat vinst de flesta åren det existerat och att man för närvarande haft stora 

avskrivningar. Man påstår sig välkomna alla grupper oavsett nationellt eller etniskt ursprung, 

ras, hudfärg, trosuppfattning, sexuell läggning, kön eller funktionshinder men reserverar sig 

mot att om det är lång kö förbehålla sig att släppa in stamgäster och medlemmar i första 

hand
30

 dock inte sagt att de per automatik leder till diskriminering. Man är sedan 2001 

engagerad i Krogar mot Knark.
31

 (Dock skall nämnas att en delägare i Stureplansgruppen 

greps för knarkinnehav för ett par år sen och tvingades därmed sälja sin andel i gruppen
32

 trots 

att han senare friades i tingsrätten.)
33

  

 

 

5.3.1 Stureplan.se 

Stureplan.se har funnits sedan 2004. Enligt KIA-index har Stureplan.se omkring 140 000 

unika besökare i veckan vilket gör de till omkring den 110-120 mest besökta sajten i 

Sverige.
34

Enligt sidans egen annonsavdelning var 65 % av besökarna kvinnor och 76 % av 

besökarna storstadsbor (64 % Stockholm) Intressant är att bara 10 % tjänar över 40 000 i 

                                                
26

 ibid 
27

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vimal-kovac-ar-kungen-pa-stureplan_1059273.svd 

(2010-04-20) 
28

 http://www.stureplansgruppen.se/om-oss.aspx (2010-04-20) 
29

 http://www.dn.se/ekonomi/tungt-forlustar-for-stureplansgruppen-1.927010 (2010-04-20) 
30

 http://www.stureplansgruppen.se/policy-1.aspx (2010-04-20) 
31

 http://www.stureplansgruppen.se/krogar-mot-knark.aspx (2010-05-24) 

 
32

 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200910/20/20091020145401_Realtid277/2009102014540

1_Realtid277.dbp.asp (2010-05-24) 

 
33

 

http://www.realtid.se/ArticlePages/201004/19/20100419134919_Realtid316/2010041913491

9_Realtid316.dbp.asp (2010-05-24) 
34

 http://kiaindex.net/info/y:2010/w:19/o:517 (2010-05-24) 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vimal-kovac-ar-kungen-pa-stureplan_1059273.svd
http://www.stureplansgruppen.se/om-oss.aspx
http://www.dn.se/ekonomi/tungt-forlustar-for-stureplansgruppen-1.927010
http://www.stureplansgruppen.se/policy-1.aspx
http://www.stureplansgruppen.se/krogar-mot-knark.aspx
http://www.realtid.se/ArticlePages/200910/20/20091020145401_Realtid277/20091020145401_Realtid277.dbp.asp
http://www.realtid.se/ArticlePages/200910/20/20091020145401_Realtid277/20091020145401_Realtid277.dbp.asp
http://www.realtid.se/ArticlePages/201004/19/20100419134919_Realtid316/20100419134919_Realtid316.dbp.asp
http://www.realtid.se/ArticlePages/201004/19/20100419134919_Realtid316/20100419134919_Realtid316.dbp.asp
http://kiaindex.net/info/y:2010/w:19/o:517
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månaden. 65 % arbetade och 31 % studerade och medelåldern var 24.3 år men denna 

information är från en läsarundersökning de själva gjort september 2007
35

 och det sades då att 

sajten hade strax över 100 000 besökare i veckan. 

Sidan är en journalistisk publikation med utgivarbevis. Som de själva skriver lyder de 

inte under personuppgiftslagen och kan således publicera bilder på folk under samma 

”allmänintresseprincip” som alla tidningar
36

. Som ett slags ”goodwill” lovar man ändå att ta 

bort bilder, som inte är äldre än tre månader.  Även om sajten juridiskt räknas som en 

journalistisk publikation ser jag den snarare som en reklamkanal/kommunikationskanal för 

Stureplansgruppen. Det är heller inget man försöker mörka. Det finns ingen granskande 

journalistik utan den har möjligen lite av en skvallersajt stämpel (men utan direkt ”taskigt” 

skvaller). Den 23 maj 2010 gjordes upplägget på sidan om
37

 och gick från en rosa, glättig och 

något rörig till en mer standardiserad layout. Allt detta är i den anda som Naomi Klein kallar 

”varumärkenas invasion av massmedia”.
38

 Reklam har mer och mer kommit att likna 

traditionell massmedia och vice versa. Något som också stämmer väl överens med vad 

journalisten Kevin Moloney menar är en PR-kolonisation av journalistiken genom att nyheter 

idag mer har karaktären av vad han kallar ”soft news”. 
39

  Med andra ordnyheter utan 

konfliktnivå som kan anses stötande. Stureplan.se är ett exempel på en PR-kolonisering av 

journalistiken genom att den använder sig av journalistikens trovärdighet men ändå vara en 

reklamkanal.  

 

6. Tidigare forskning  

Jag har inte lyckats finna någon forskning om Stureplan.se. Det finns två uppsatser på 

Uppsatser.se som jag läst men de är föga relevanta för mitt arbete då jag mer eller mindre 

koncentrerar mig enkom på hemsidan Stureplan.se. Även om det inte rör sig om direkt 

forskning i så kommer jag använda mig i bakgrunden av Stureplan: det vackra folket och de 

dolda makthavarna av Stefan Lundell. Jag bygger också på Jonathan Bignells Media 

Semiotics där han analyserar reklam och tidningsbilder med hjälp av semiotik. 

 

7. Teoretisk ram  

                                                
35

 http://arkiv.stureplan.se/annonsera/ (2010-05-27) 
36

 http://stureplan.se/info/om-stureplan (2010-05-24) 
37

 http://stureplan.se/artiklar/nyheter/2010/05/23/valkommen-till-nya-stureplan (2010-05-25) 
38

 Klein, Stockholm (2004) s. 68 
39

 Moloney, London (2000) s. 128 

http://arkiv.stureplan.se/annonsera/
http://stureplan.se/info/om-stureplan
http://stureplan.se/artiklar/nyheter/2010/05/23/valkommen-till-nya-stureplan
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Som teoretisk ram har jag valt teorier av Jaquie L’etangs, som beskriver sig själv som kritisk 

PR-forskare.  Från ”företagssidan” har jag valt att använda mig av teorier av Micael Dahlén 

och Fredrik Lange som är mer inriktade på praktiken.  

 

7.1 L’etangs ”Reputation, image and impression management” 

 

7.1.1  Rykte 

Inom PR talar man om upprätthållande av rykte (”reputation”) som beskrivs av bl. a Dr 

Eisenegger
40

. Jag utgår från att Stureplan.se är ett forum för Stureplansgruppen att sprida ett 

gott rykte om sin verksamhet. Enligt L’etang är de som specialiserar sig på corporate 

reputation intresserade organisationens beteende och mediala tolkningar och att svara på de 

tre följande frågorna.  

 

Vad är det för slags organisation?  

Varför gör den som den gör?  

Varför har den gjort vad den gjort? 
41

 

 

En central del i mitt arbete blir således att besvara dessa frågor, även om jag utifrån min 

metod bara kommer att kunna besvara dem utifrån en subjektiv och icke statistisk tolkning.  

L’etang skriver att rykte oftast definieras som allmänhetens uppfattning om en person eller 

organisation. Det finns möjligheter att påverka denna uppfattning med hjälp av 

kommunikativa nätverk, men det bör påpekas att ryktet skapas utanför organisationen.  

 

7.1.2 Identitet 

L’etang frågar hur företaget skapat sin identitet
42

 och hon citerar Woodward (1997) som 

menar att identitet är konsekvensen av den process av jämförelse och särskiljning som sker på 

både en personlig och organisatorisk nivå. Woodward menar vidare att identitet skapas utifrån 

ekonomiska och politiska förhållanden och anpassar sig till nationella, etiska och religiösa 

tillhörigheter. Slutligen menar Woodward att identitet ger oss en idé om vem vi är och hur vi 

ska förhålla oss till andra i världen vi lever i.
43

 Vad mer specifikt beträffar organisationers 

                                                
40

 L’Etang, Chennai (2008) s. 48 
41

 ibid, s 48 
42

 ibid, s. 51 
43

 ibid, s. 52 
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identitet menar L’etang att de utvecklas genom sin historia, deras kultur, de anställda, sin 

politiska tillhörighet samt formell och informell positionering i relation till andra 

organisationer. Kort sagt liknar organisationers identitet mycket personliga identiteter 

L’Etang menar att man bör skilja på identitet som en konsekvens av organisatorisk policy, 

erfarenheter och managed identity 
44

. Managed identity är då organisationen försöker påverka 

sin organisation i en viss riktning med hjälp av t ex reklam (i form av vimmelbilder t ex).   

 

7.1.3 Image 

Ordet image kommer från det latinska ordet imitari och betyder imitation eller reproduktion. 

PR-rollen kan enligt L’Etang definieras som projektion eller organisatorisk reproduktion. 

Med andra ord är PR-rollen att projicera eller reproducera sin organisations image
45

. 

Reklamaren Bernstein menar att image är verklighet och är ett resultat av en organisations 

handlingar. Om imagen är dålig men resultaten goda är organisationen dålig på att 

kommunicera. Är imagen dålig och reflekterar organisationens dåliga agerande är den dåligt 

styrd. Med andra ord är imagen uppfattningarna om organisation, inte organisationen verkliga 

”själ”.  Han menar också att om en organisation inte känner till sin image kan den varken 

kommunicera eller hantera den
46

. L’Etang summerar några av Bernsteins punkter angående 

image. 

Image är verklighet, inte verkligheten själv även om mottagarna ser imagen de skapar som 

verklighet (alltså den verkliga bilden av en organisation är kanske inte den rätta bilden men 

blir verklig i mottagarens ögon) 

Det kommer alltid finnas flera images, inte bara en.      

Det finns en distinktion mellan den image skaparna av imagen vill att andra ska få och den 

image som de facto skapas hos skaparna själva. 

Image bidrar till utvecklingen av en allmän uppfattning, dvs av en organisations rykte.
47

  

 

7.1.4 Impression management 

                                                
44

 ibid, s. 53 
45

 ibid, s. 54 
46

 ibid, s. 57 
47

 ibid, s. 57 
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Impression managment är att styra de intryck man ger andra och är av yttersta vikt för PR och 

reputation management.  Genom att kontrollera andras intryck av dig, kan du få dem att göra 

som du vill.  

L’Etang definierar själv ”Impression management”: 

 

…is about the devices that we use and the symbols we choose to create a particular persona with a view to 

influencing perceptions or images of ourselves and behaviors towards us. In this sense, impression management 

is the individual version of corporate visual identity programmes
48

. 

 

Fyra nyckelbegrepp för ”impression management” är enligt L’Etang  

Utseende 

Beteende 

Verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation 

 

L’Etang likställer i stora drag impression management på individnivå med den på 

organisationsnivå I mitt fall är detta intressant då jag arbetar med bilder som föreställer 

individer men som i sin tur fungerar som reklampelare för Stureplansgruppen. Man skulle 

nästan kunna se dem som produkter som man har möjlighet att ”ta del av” om man besöker 

deras ställen. L’Etang nämner allt från smink, höga klackar till steroider och botoxinjektioner 

som sätt att ändra ditt utseende genom impression management. Hon nämner att det förstås är 

olika typer av utseende som gäller i olika situationer.
49

  

 

7.2 Varumärke 

 

7.2.1 Varumärkesbyggande  

Jag har valt att använda mig av Optimal Marknadskommunikation av Michael Dahlén & 

Fredrik Lange för att titta på hur marknadsförare rent praktiskt går till väga när de gör reklam 

och skapar varumärken. Mycket av detta liknar L’Etangs teorier men springer ur en skola som 

inte har ett lika övergripande perspektiv men kan redskapen bättre. Kombinationen av dessa 

två angreppssätt tror jag är bra. 

                                                
48

 ibid, s. 61 
49

 ibid, s. 62 
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Lange och Dahlén menar att ”Associationer är varumärkenas byggstenar och ligger till 

grund för ett varumärkes värde”
50

. Det vi associerar med varumärket är alltså helt centralt. 

Det första som ett varumärke kan ge ett företag är flexibilitet
51

. Ett varumärke behöver inte 

begränsas till specifika produktkategorier utan kan innehålla en hel rad utav olika produkter 

så länge associationerna hålls intakta. Exempelvis äger Stureplansgruppen varumärket 

Stureplan.se som i sin tur huserar en rad olika av Stureplansgruppens varumärken som Laroy, 

Hell’s Kitchen, White Room, Bon Palais m fl. utan att för den sakens skulle göra 

associationerna till varumärket skeva. Man marknadsför de olika varumärkena man har på lite 

olika sätt på hemsidan men på det stora hela är associationerna till varumärket mycket tydlig. 

Bland annat tog man bort Spy Bar från Stureplan.se då dess publik har bytts från ”bankers och 

blondiner” till ”mediefolk och musikintresserade” och därför inte längre anses passa på 

hemsidan .
52

   

 

7.2.2 Varumärke utifrån konsumentperspektiv 

Eftersom jag gör en semiotisk analys och inte sysslar med intervjuer kan jag inte analysera 

Stureplan.se ur ett renodlat konsumentperspektiv. Ändå tycker jag det är viktigt med 

konsumentperspektivet, i någon mån är jag också förutom analytiker konsument av bilderna 

jag analyserar. För konsumenterna är varumärket främst en informationsbärare
53

 d v s 

varumärket ger konsumenten associationer, t ex likställs Volvo med säkerhet.  

 

7.2.3 Varumärkesvärde 

Ett varumärke kan i dagens läge vara långt mycket viktigare än själva produkten. Naomi 

Klein menar t ex att vi har ett samhälle där loggan och varumärket blivit viktigare än själva 

produkten.
54

 På samma sätt skriver Dahlén & Lange om samma fenomen fast ur ett något mer 

positivt perspektiv. Som exempel nämner de bland annat Coca-Cola som satsar betydligt mer 

pengar på marknadskommunikation än på själva produktionen. Även om Stureplansgruppens 

reklam inte förs ut i stora breda kanaler på samma sätt som Coca-Cola (vilket vore 

kontraproduktivt för ett sådant lyxmärke) så är varumärkesbyggande förstås enormt viktigt för 

dem som trendkänslig verksamhet.  

 

                                                
50

 Dahlén & Lange, Malmö (2008) s. 191 
51

 ibid, s. 192 
52

 http://www.stureplansgruppen.se/spybar.aspx (2010-05-25) 
53

 Dahlén & Lange, Malmö (2008) s. 193 
54

 Klein, Stockholm (2004) s. 28 

http://www.stureplansgruppen.se/spybar.aspx
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7.2.4 Kundbaserat varumärkesvärde 

Varumärket utifrån företagets perspektiv, två aspekter av ett kundbaserat varumärksvärde 

nämns, det första är varumärkeskännedom som är helt nödvändigt men som inte är tillräckligt 

för att ett varumärke skall vara värdefullt. Som de utrycker sig ”Grundproblemet med hög 

varumärkeskännedom är att den inte diskriminerar mellan varumärken som konsumenterna är 

positivt inställda till och varumärken som de inte alls tycker om”
55

. Man talar ibland om 

skandaler och olyckor
56

 som kan ge hög varumärkeskännedom men som knappast skapar en 

god image för företaget. T ex genom mord på Stureplansgruppens Göteborgskrog Nivå som 

skapade skandalrubriker.
57

 

 

7.2.5 Varumärkesimage 

Keller har utvecklat en modell för hur associationer leder till stark varumärkesimage
58

. Han 

menar att märken får värde genom att konsumenterna knyter starka, fördelaktiga och unika 

associationer till varumärket. Som modellen nedan visar kan man bygga sitt varumärke 

genom olika associationer, nämligen attribut, nyttor och attityd. Funktionella 

varumärkesnyttor kan t ex vara enkelheten i att sätta ihop IKEA-möbler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5.1 Modell för varumärkesvärde 

                                                
55

 Dahlén & Lange, Malmö (2008) s. 196 
56

 ibid, s. 196 
57

 http://gt.expressen.se/nyheter/1.2005608/niva-mordet-var-en-hamnd (2010-06-02) 
58

 Dahlén & Lange, Malmö (2008) s. 199 

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2005608/niva-mordet-var-en-hamnd
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 För att ett varumärke skall vara starkt bör samtliga av dessa tre kriterier vara uppfyllda.
59

  

 

7.2.6 Nytta med starka varumärken 

Nyttan med starka varumärken är flera. Vid expansion kan man åtnjuta 

konkurrensimmunitiet
60

 genom att varumärkets styrka är så pass stor att nya kunder känner en 

stark attraktionskraft gentemot varumärket. Även lönsamhetskonsekvenserna är starka då ett 

starkt varumärke kan öka sina marginaler.
61

 Varumärkeskommunikationen för starka 

varumärken är också kraftfull. Stureplansgruppen får exempelvis mycket ”gratisreklam” 

genom media.  

 

                                                
59

 ibid, s. 201 
60

 ibid, s. 209 
61

 ibid, s. 208 

Varumärkesassociationer 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kongruens   Kongruens 

Varumärkesattribut Varumärkesnyttor 

 
Varumärkesattityd 

 

 Produktrelaterade 

 Icke produktrelaterade 

 Användarrelaterade 

 Funktionella 

 Upplevelsebaserade 

 Symboliska 

 Utvärdering av attribut 

 Utvärdering av nyttor 

 Gillande 

 

Starka Fördelaktiga Unika 

Varumärkesvärde 
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7.2.7 Varumärkesallianser 

Varumärkesallianser är allianser mellan olika varumärken som går samman. Det kan skapa en 

synergieffekt
62

. Det mest kända exemplet är enligt Lange & Dahlén Happy Meal som 

skapades genom en allians mellan McDonalds och Coca-Cola. Andra exempel är kändisar 

som kan stärka ett varumärkes rykte genom att ingå allianser.
63

 

 

7.2.8 Saliens 

Saliens innebär att ett varumärke ger många starka associationer inom flera områden. Som 

exempel nämns Pripps som lyckats förknippa sitt varumärke med både midsommar, vänskap 

och Skärgården.
64

 

  

7.3 Reklam 

Inom reklam skiljer man på hög- och lågengagemangsprodukter. Lågengagemangsprodukter 

är t ex diskmedel, läsk och rakhyvlar; kort sagt sådana produkter man inte tar några större 

beslut innan man köper. Högengagemangsprodukter är sådana som man överväger en hel del 

över innan man köper: bl. a bilar, resor och mobiltelefoner.  

Stureplansgruppen, vars produkter kan klassificeras som högengagemangsprodukter, 

borde enligt Lange & Dahlén ha reklam som engagerar konsumenten i högre grad än t ex en 

snabbmatsrestaurang. Både informationsnivån och - aktivitetsnivån som har att göra med hur 

mycket konsumenten behöver engagera sig i reklamen, som exempel så krävs viss aktivitet 

för att ta reda på vem personen är när det gäller ”Mest fotade på Stureplan” på Stureplan.se - 

och argumentstyrkan är högre för högengagemangsprodukter.
65

 

 Klassisk betingning är ett annat grepp som är vanligt i reklam. Det syftar till att koppla 

produkten till något som är positivt laddat (som t ex när Pripps kopplas till midsommar).
66

 

Kunden ska alltså tänka på Pripps då hon tänker på midsommar.  

Informativa produkter löser problem medan transformativa produkter ger tillfredsställelse och 

positiva känslor. Informativa produkter kan vara banktjänster, kylskåp eller 

pensionsförsäkringar medan transformativa produkter är sådant som kläder, magasin och 

nattklubbsbesök.
67

 

                                                
62

 ibid, s. 217 
63

 Pringle, Chennai (2004) s. 12 
64

 Dahlén & Lange, Malmö (2008) s. 245 
65

 ibid, s. 290 
66

 ibid, s. 296 
67

 ibid, s. 297 
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Transformativ reklam skall uppfattas som intressant eller underhållande till skillnad mot 

informativ som bara skall informera. Det är viktigt att reklamattityden är positiv för 

transformativ reklam. Med andra ord måste konsumenten gilla reklamen för produkten. 

Hållbarhet är också viktigt när det gäller reklam för transformativa produkter. Med det menas 

att reklamen ger konsumenten positiva känslor även efter köpet.
68

 Slutligen är identifikation 

viktigt när det gäller reklam för transformativa produkter. Kunden måste kunna identifiera sig 

med reklamen på ett sätt som inte är nödvändigt med informativa produkter.
69

 

Låga priser är inte heller viktiga, snarare tvärtom, för 

transformativa/högengagemangsprodukter s.k. lyxprodukter som också bekräftas i Bonniers 

Marknadsföring ”Det torde vara omöjligt att etablera sig och sedan stanna kvar som nummer 

ett i ett lyxsegment med priser som kryper under andras”.
70

  

 

  

7.4 Ironisk konsumtion: ingen dekonstruktion erfordras 

Naomi Klein skriver i No Logo om den unga generationen som i takt med att storföretagen 

redan profiterat på allt som tidigare var hippt (t ex nämns Grungen och punken som började 

som proteströrelser och sedan blev mainstream i storföretagens händer) slutat försöka vara 

medvetna och hippa utan istället ”visar sitt förakt mot masskulturen genom att hänge sig åt 

den helt”.
71

 T ex hänger de sig åt Melrose Place (en b-såpa) och sjunger Frank Sinatra i 

karaokebarer. I Sverige skulle det kanske motsvaras av att folk ur den akademiska 

medelklassen åker till Ullared och shoppar i ett slags ironiskt syfte. Etnologen Michel de 

Certeaus citeras i Kleins bok: ”Att bege sig till Disney World och hälla syra och skit på 

Musse är inte revolutionärt; att åka till Disney World i full vetskap om hur löjligt och 

ondskefullt alltihop är och ändå i all oskuld ha roligt på något nästan omedvetet, rent av 

psykologiskt vis är någonting helt annat”
72

. Företagen uppmärksammade enligt Klein denna 

trend: hon nämner t ex Show Girls, en b-film som ungdomar såg i ”ironiskt syfte”. Filmen 

floppade på bio men eftersom många ungdomar sedan började hyra den i ironiskt syfte 

återlanserades den på bio och är idag en ”ironisk klassiker”.
73

    

 

                                                
68

 ibid, s. 300 
69

 ibid, s. 301 
70

 Lundqvist & Albertsson, Uppsala (1999) s. 198 
71

 Klein, Stockholm (2004) s. 109 
72
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8. Metod 

 

8.1 Semiotikens kärna 

Semiotik eller semiologi härstammar från det grekiska ordet semeion som betyder tecken.
74

 

Schweizaren Ferdinand de Saussure (1857-1913) brukar allmänt ses som grundaren av den 

moderna semiotiken
75

. Saussure ansåg det nödvändigt att skapa en vetenskap, som han 

kallade semiologi, som skulle studera ”tecknens liv i samhället” och vars ”lagar också skulle 

vara tillämpliga på språkvetenskapen”
76

. Med tecken menas de symboler som finns i vardagen 

som bild, ljud, text etc. Semiotikens uppgift är att hitta den dolda meningen som finns i dessa 

symboler.
77

 Denna disciplins ”huvudsakliga styrka ligger i att den uppmanar analytiker att se 

bortom och bakom den uppenbara verkligheten i vardagen och dess manifestationer.”.
78

 En 

svaghet med semiotiken är det kan finnas en viss godtycklighet i semiotiska analyser. Detta är 

dock ett problem som uppstår inom all kvalitativ metod.
79

  

 

8.2 Semiotiska verktyg för analys av tecken 

Saussure menade att tre element alltid måste vara inblandade vid en studie av betydelse. 

Dessa är (1) tecknet, (2) vad tecknet hänvisar till och (3) tecknets användare . Ett tecken är 

något fysiskt som kan uppfattas med våra sinnen men som hänvisar till något annat. Det kan t 

ex vara att höja tummen invid en bilväg som ett tecken till förbipasserande bilar att man vill 

ha skjuts. I detta fall betecknar handlingen min vilja att få skjuts och uppfattas så av både mig 

själv och förbipasserande bilar. Mening har således förts från mig till förbipasserande 

bilförare: kommunikation har ägt rum.
80

  

Poängen är att tecken är symboler för någonting. Saussure skiljer på det betecknande och 

det betecknade. Ordet ”get” på ett papper (det betecknande) betecknar en fysisk get.
81

 Likaså 

är ett foto av mig betecknande medan det betecknar mig. 
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8.3 Stuart Halls tolkningsschema: för en objektivare semiotisk analys 

Jag skall delvis försöka kringgå den godtycklighet som jag nämnde i inledningen, som kan 

uppstå när man gör en semiotiskanalys genom att använda mig av Stuart Halls 

tolkningsschema. Hall menar att en text har en gynnad tolkning. Med gynnad tolkning menar 

han den tolkning författaren till texten vill att vi ska göra. Detta kallas den dominerande 

koden. T ex vill Stureplansgruppen att vi skall tolka bilderna positivt när vi besöker 

Stureplan.se. Den andra ”underordnade” tolkningen kallar Hall negocierande kod eller 

”förhandlande” tolkning. En förhandlande hållning är då man t ex accepterar Stureplan.se som 

fenomen och är i stort sett positiv till det men kanske tycker de borde visa lite mer ”vanliga 

människor” på sina vimmelbilder. Den sista tolkningen är den oppositionella koden.  Den 

hållningen man har då är att man helt avfärdar budskapet i texten .
82

 Med en oppositionell 

hållning skulle man kunna kanske äcklas och tycka bilderna på Stureplan bara är falska. 

Tidningen Bangs hållning till Stureplan är ett exempel på en oppositionell hållning. Genom 

att utgå från Halls tolkningsschema tycker jag - kombinerat med att jag presenterat min egen 

hållning till forskningsobjektet - gör att reliabiliteten är tämligen god för mitt 

forskningsarbete. 

 

 

8.4 Semiotisk bildanalys enligt Barthes modell 

Semiotiken är ett brett område och eftersom jag kommer att göra en bildanalys känns det 

som självklart för mig att använda mig av bildsemiotik. Jag finner den också vara den enda 

riktigt relevanta metoden för analys av bild. Den som lade grunden för den semiotiska 

bildanalysen var fransmannen Roland Barthes med sin numera legendariska analys av 

Panzani-annonsen (en reklambild för ett pastamärke som han analyserade utifrån sin speciella 

analysmetod). Barthes hävdade att en reklambild är speciellt tacksam för analys då varje 

element i bilden är medvetet utvald och betydelsebärande. Floch menar därmed att Barthes 

sysslar med en ”ren kommunikationsteori”:
83

 dvs. hans semiotik berör enbart betydelser som 

liknar språkliga betydelser på så sätt att de avsiktligt och medvetet meddelas en person till en 

annan för att påverka denna på ett visst sätt.  

Semiotik har använts flitigt i reklamanalys och är ett vanligt grepp att hitta budskap i reklam 

särskilt visuell reklam
84

  vilket gör att jag tycker det har hög validitet för min analys.  
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Barthes menar att en bild måste analyseras i första och andra graden. Precis som Saussure 

menar att det finns en första och andra grad i alla tecken. Kärnan i Barthes teori är hans 

föreställningar om två ordningar av beteckning. Dessa kallar han denotation och konnotation i 

första ordningen. I andra ordningen tillkommer också myter och symboler.
85

 

 

8.4.1 Denotation 

Första ordningen av beteckning som Saussure menade beskrev förhållandet mellan det 

betecknande och det betecknade inom tecknet samt förhållandet mellan tecknet och referenten 

i den externa verkligheten.
86

 I bildanalys enligt Barthes modell är det vad som kallas dess 

denotativa eller manifesta nivå.
87

 På denna nivå är bilden identisk med sin referent. På denna 

nivå är en bild på en gata just bara en bild på en gata och inget annat. Oavsett hur jag valt att 

avbilda objektet. Skillnaden kommer ligga på den konnotativa nivån. 

 

8.4.2 Konnotation 

Det är här Barthes metod får sin unika egenskap. Konnotation är det som Barthes använder 

för att beskriva ett av de sätt beteckning fungerar i andra ordningen. Den beskriver det 

samspel som uppstår när tecknet möter användarens uppfattning eller känslor och de 

värderingar som gäller i kulturen. Betydelsen närmar sig här det subjektiva eller åtminstone 

det intersubjektiva ”det är när interpretanten påverkas lika mycket av tolkare som av objektet 

eller tecknet” .
88

 Det betecknande av den första ordningen menar Barthes är konnotationens 

tecken. En vimmelbild från Stureplan.se föreställer samma kvinna även om det är redigerat 

såsom oredigerat, skillnaden mellan dem ligger i formen, bildens utseende, det vill säga i det 

betecknande. I klartext så syftar båda bilderna till samma kvinna, det betecknade, objektet, 

den fysiska kvinnan. Men på konnotativ nivå, betecknande nivå, har de framställts helt olika 

genom att bildernas form och utseende är olika. Denotation är vad som fotograferas 

konnotation är hur det fotograferas. Konnotation är överlag godtycklig och specifik för en 

speciell kultur men det har ofta en ”ikonisk dimension”. Fiske menar t ex att mild skärpa av 

ett barn konnoterar nostalgi och är därmed delvis ikonsikt. Han menar att skärpan är ett 

”motiverat tecken för minnets oprecisa natur och samtidigt ett motiverat tecken för 
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sentimentalitet; mild skärpa=milt sinne!”.
89

 Dock behövs ett ”konventionellt element” för att 

kunna avkoda fotografiet då vi måste veta att den milda skärpan var ett aktivt val av 

fotografen. Konnotation arbetar på en subjektiv nivå och ofta är vi inte medvetna om den. Ett 

annat begrepp Barthes myntat när det gäller konnotering är förankring. Barthes menar att 

texter till bilder är ”ett parasiterande meddelande avsett att konnotera bilden, att skynda på 

den med en eller flera betecknande av andra graden”.
90

 Bildtext kan alltså få oss läsare att se 

de rätta konnotationerna i texten.  

 

 8.4.3 Myter 

Det andra sättet Barthes menar att beteckning fungerar i andra graden (konnotation var alltså 

det första) är myter. Fiske hävdar att myt är ett dåligt val av ord då det för tankarna till 

oriktiga föreställningar. Barthes myter liknar istället mer ideologier eller normer. En myt är 

istället alltså i Barthes mening en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar 

någon aspekt av verkligheten eller naturen. Primitiva myter handlar om liv och död, 

människor och gudar, gott och ont. Sofistikerade myter handlar om manlighet och 

kvinnlighet, om familjen, om framgång, om den unga storstadsmänniskan, vetenskap o s v. 

Barthes menar att en myt är kulturens sätt att tänka om någonting; ett sätt att förklara eller 

begreppsliggöra något. Myten om den unga innerstadsbon är att han/hon är berest, världsvan, 

har många vänner, är allmänbildad, fördomsfri, ständigt ute på nya upptåg, är gladlynt och 

framåt och har en långt mer liberal syn på sexualitet än tidigare generationer o s v. Myten är 

den betecknade betydelsen av andra ordningen.
9192

 

En vimmelbild på en urban ung innerstadsbo är beroende av myten om denna som 

uppkommit långt före fotografiet i fråga. Fotografiet aktiverar sedan en rad föreställningar 

som denna myt består av. Enligt Barthes fungerar myter så att de får historien att framstå som 

naturlig. Dominerande grupper i samhället skapar myterna som sedan naturaliseras. Därmed 

liknar Barthes myter vad Raymond Williams kallar ideologier särskilt den andra av hans tre 

huvudanvändningar som lyder ”ett system illusoriska föreställningar – falska idéer eller falsk 

medvetenhet – som kan jämföras med sann eller vetenskaplig kunskap”
93

. Barthes menar 

också att det finns starka mot myter som gör att myterna kan förändras snabbt
94

. Det många 

                                                
89

 ibid, s. 119 
90

 ibid, s. 149 
91

 ibid, s. 121 
92

 Barthes, Uddevalla (1970) s. 211 
93

 Fiske, Uppsala (2004) s. 218 
94

 ibid, s 124-125 



 25 

som skulle hävda att den unga storstadsbon är olycklig, deprimerad, neurotiskt, har extrema 

komplex för sin kropp, är passiv, inskränkt rasistisk och fördomsfull och mest ägnar dagarna 

åt Facebook och World of Warcraft. Klara likheter kan också ses med Gramscis 

hegemonibegrepp där ideologi ses som en ständig kamp där förtryckande system försöker 

vinna och behålla majoritetens gillande trots att de ger majoriteten en underordnad ställning
95

. 

Barthes menar att myten inte förnekar något utan ”renar tingen” och gör dem till delar av 

naturen
96

 myter är människans behov av att sätta etikett på saker och ting för att förstå dem, så 

som människorna i bakgrundsdelen gjort om begreppet Stureplan. 

 

8.4.4 Symboler 

Det tredje sättet för beteckning av andra graden kallar Barthes för symboler. Ett tecken blir en 

symbol när det genom konvention och användning erhålls en betydelse som gör att det står för 

något annat. Märkeskläder står för välstånd, fin hy, smal kropp och vita tänder står för hälsa 

och ungdomlighet o s v
97

. Fiske menar att Barthes symboler är något bristfälliga och ser hellre 

att man använder sig av Pierces indelning med ikon, index och symbol. Ikoner är tecken som 

är vad det är. D v s tecknet är identiskt med det verkliga tinget 
98

. Det bästa exemplet på det är 

ett foto på ett specifikt objekt, t ex en groda. Det är då ikoniskt med den verkliga grodan. Ett 

index är ett tecken som ”på ett eller annat sätt sammanhänger med det ”ting” som tjänar som 

dess innehåll”.
99

 T ex kan en vita tänder vara ett index för hälsa. Medan det är en symbol för 

hög social status.   

 

8.5 Paradigm och syntagm 

 Enligt Fiske är en norm ett ”statistiskt genomsnittligt exempel på beteende eller 

bedömning”
100

. Det oväntade och avvikande är en avvikelse från normen. Det är dock farligt 

att tala om det normala och avvikande i termer av distinkta kategorier. Gränserna för vad som 

anses normalt flyttas hela tiden. Singelkvinnor som var ute på Stureplan och festade var förut 

avvikande och blev sedan mer normativt; liksom mörkhyade som inte alls längre är 

avvikande.  Normen aldrig en norm för hela samhället utan bara för en majoritet. Ändå menar 

Fiske att man kan tala om paradigm och syntagm. Ett paradigm är en uppsättning ord som har 
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samma kännetecken. Det kan t ex vara paradigmet ”festkläder” där plagget ”burka” skulle 

vara avvikande från normen. En kombination ur ett paradigm bildar ett syntagm
101

. Slutligen 

några ”vanliga” paradigmbrott, metaforer är enheter med distinkta särdrag i ett paradigm, som 

samtidigt utnyttjar likheter och skillnader t ex ett fartyg som plöjer en våg plöjer är ett ord 

taget ur ett paradigm som normalt sett inte associeras med havet
102

. Ett metonym är då man 

låter en sak representera en hel företeelse, så som en kung kan representera ett folk.  

 

8.6 Koder 

Steget från paradigm till koder är naturligt. Varje aspekt av våra sociala liv styrs av koder. 

Fiske skiljer på två sorters koder beteendekoder och betecknande koder. Beteendekoder är t 

ex juridiska lagar och regler för uppträdande medan betecknande koder är tecken. Dock flyter 

de ibland samman som i fallet med vägskyltar som både är beteende och betecknande 

koder
103

. Det hävdas också att betecknade koder aldrig kan skiljas helt från människors 

sociala liv. Koder har åtminstone fem grundläggande egenskaper som presenteras i Fiske. 

1. De har ett antal enheter ur vilka ett urval görs (paradigmatisk dimension). 

2. De förmedlar betydelse. 

3. Koderna är beroende av konvention; d v s kultur och koder har ett samband. 

4. De har en social eller kommunicerande funktion. 

5. De går att överföra via lämpliga kanaler. 

 

 

 

9. Analys 

 

9.1 Bild 1 ”Ambas Änglar premiär” skärmdumpat den 22 april 2010 

 

Den första bilden jag valt att analysera kom upp på Stureplan.se som en länk till 

ambasanglar.se, den klubb jag beskrev i avsnittet om kvinnosynsmyten. Anledningen till att 

jag valt denna bild är att den har ett tydligt reklambudskap och dessutom var bakgrundsbild 
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på hela sajten Stureplan.se vid denna tid. 

 

9.1.1 Denotativt 

 

Bilden föreställer elva kvinnor och en man. Kvinnorna är alla placerade långt fram på bilden 

medan den ensamme mannen är placerad en bra bit bakom. Kvinnorna är alla klädda i vita 

klänningar med vingar på ryggen förutom en av dem som är iklädd BH och kort kjol och en 

annan som bara är iklädd en tunn skjorta. En ligger på marken och slickar på en klubba. 

Mannen i bakgrunden är iklädd rock, väst och hatt och håller en käpp i handen. En av tjejerna 

gungar i en gigantisk godisnapp, en annan flyger runt på en gigantisk godisgroda, och en 

tredje är placerad på ett rosa moln. Bakom detta moln finns två andra rosa moln samt en rosa 

borg med texten ”Ambassadeur” i guldfärg på. Kvinnan i linnet lutar sig mot en 

tuggummiautomat. En av kvinnorna ligger på en bädd av geléhallon. Kvinnan som är iklädd 

enbart BH:n håller i två godisstavar varav den ena har en hjärtformad topp med texten ”love 

you” på. Gräsmattan som alla dessa kvinnor är placerade på är ljusgrön. Mannen med hatten 

är placerad på en godisbit i en sjö snett bakom kvinnorna till höger på bilden. På ett berg snett 

bakom honom är ett körsbär placerat. Ur körsbäret rinner det en röd vätska. Förutom de rosa 

molnen som kommer från ”Ambassadeurborgen” finns också vita moln och blå himmel. Till 
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höger på bilden, ovanför ett berg, är molnet mörkare. På höger och vänster sida syns några 

videungsgrenar i blomning. På grenarna är godisnappar placerade.  

 

9.1.2 Delarna konnotativt 

Denna bild anspelar på en kombination av sexualitet och oskuldsfullhet. Den innehåller en 

mängd konnotationer och anspelar på många myter och symboler. Eftersom bilden innehåller 

mycket information går jag igenom den bit för bit för att sedan tala om hela bilden som 

helhet. Jag börjar från vänster och går igenom alla personer på bilden.  

Den blonda kvinnan längst till höger ser ut att plocka något från trädet. Vad det är vet vi inte 

som läsare men det är lätt att anta att hon plockar någon av de godisbitar som växer på träden 

vi ser. Det hela anspelar på den bibliska myten om Eva som syndar och plockar den förbjudna 

frukten. Denna mytbildning är inte helt självklar, men det finns helt klart mycket som talar för 

den. Liksom alla andra kvinnor i denna analysbild utgår hon från oskuldsfullhet i form 

paradigmet ängel/oskuldsfull flicka. Dock uppstår en kontrast mot det oskuldsfulla i 

paradigmet när hon greppar efter den förbjudna frukten. 

Nästa kvinna håller i en röd godisråtta. Hennes hållning är flickaktig de raka benen och 

det faktum att hon står på tå ger intryck av att hon sträcker sig upp, nästan som vingarna skall 

få henne att lyfta när som helst. De slutna ögonen och de plutande läpparna samt det lite lätt 

upplyfta huvudet får mig som observant tro att hon är i färd med att kyssa råttan hon håller i 

sina händer. Hon anspelar på myten om Prinssessan och Grodan men i detta fall är den gröna 

grodan utbytt mot en röd råtta. Färgen röd är inte oskuldsfull utan konnoterar snarast 

sexualitet och en råtta är ett djur som symboliserar något smutsigt och äckligt. Det faktum att 

det dock är en råtta gjord av godis (den har samma form och färg som den klassiska svenska 

godisråttan) gör ändå oss som läsare lite osäkra på budskapet. Råttans form (till skillnad från 

en grodas) liknar dessutom ett manligt könsorgan, även till färgen. Alltså kan man med lite 

fantasi lätt föreställa sig att hon inte ämnar kyssa denna råtta (en konnotation som dock 

kanske får stå mer för mig som heterosexuell man). Men hennes kroppshållning sänder 

knappast sexuella signaler utan är av sådan karaktär som att hon håller sin tama lilla katt . 

Därför är denna kvinna något tvetydig. Hon lånar mycket ur ett slags ”Disneyparadigm” med 

både godiset från Kalle och Chokladfabriken och även från Prinsessan och Grodan som 

tidigare nämnts. Som alla andra anspelar hon förstås på oskuldsfullhet i och med 

änglamunderingen. Hon gör det emellertid i dubbel bemärkelse då hon även anspelar på 

myten om den oskuldsfulla prinsessan.  Råttan grumlar dock det paradigmet och gör att denna 

flicka inte skulle passa i en disneyfilm. Hade hon hållit en grön godisgroda hade det bildat ett 
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syntagm som varit synonymt med myten om Prinsessan och Grodan. Hon hade symboliserat 

den fullt ut och hon hade inte varit tvetydig och inte sexuellt utmanade. 

Kvinnan i nappgungan som hänger i videungsträdet läses konnotativt som en glad sprallig 

flicka. Hon anspelar på myten om den unga livliga, lekfulla flickan. Hennes kroppshållning 

som lite lätt bakåtlutad i kombination med det naiva ungdomliga leendet och de lätt korsade 

benen gör att anspelningarna på flickmyten förstärks samt förstås det faktum att hon gungar. 

Gungan är ett paradigmbrott då gungor knappast hör till samma paradigm som kvinnor. Den 

hjälper dock förstås till att förstärka myten av oskuldsfullhet, då en gunga konnoterar ung och 

oförstörd. Att använda godisnappar som gungor som avses att suga på för associationerna till 

något mer förbjudet. Oskuldsfullheten blandas med en sexuell myt om den sexuellt frigjorda 

blonda kvinnan. Nappens placering och kvinnans grepp runt den för dessutom lätt 

associationerna till en penis - speciellt genom det faktum att grenen som håller fast 

”gungnappen” i trädet omfamnas av grenen den i fäst i att det ger intryck av att likna yttersta 

delen av en penis. Hon ger intryck av att komma från en svunnen tid och anspelar på myten 

om Marilyn Monroe. 

Brunetten som ligger på bädden av geléhjärtan konnoterar förälskelse. Hennes blick ger 

intryck av att hon drömmer sig bort och armarnas position ger ett inbjudande intryck. Även 

hon anspelar på myten om prinsessan och/eller bruden: den oskuldsfulla prinsessan/bruden 

som ligger och väntar på sin man på bröllopsnatten.   

Blondinen som rider på den flygande godisgrodan konnoterar nyfikenhet och äventyrlighet. 

Man anspelar på myten om en drömvärld där allt är fantastiskt – där t ex godiset kan flyga. 

Hennes höjda blick konnoterar som sagt nyfikenhet. Förutom den något ringa klädseln. Är 

dock hon den som anspelar minst på myten om den promiskuösa kvinnan. Möjligen 

symboliserar den gröna godisgrodan hon rider på ett monster som kvinnan lyckats 

blidka/tämja. 

Den blonda kvinnan som står rakt framför ”Ambassadeurborgen” med de två stavarna 

konnoterar beslutsamhet. Hennes fasta hållning och högt hållna huvud konnoterar styrka och 

självförtroende. Klädseln som består av en ”hawaiiaktig” kjol och bh. Detta skapar 

associationer på myten om den exotiska amasonen också med hjälp av den iögonfallande 

välbyggda kroppen. Hon symboliserar en stark kvinnlig krigare, en som håller vakt framför 

borgen (Ambassadeur). Jag läser detta som att hon står vakt framför Ambassadeur och att 

detta kan möjligen kopplas till dörrvakterna utanför krogen (om ändå dessa så gott som alltid 

är manliga) och att vi därför som gäster är välkomna om vi sköter oss, även om det bara är en 

långväga tolkning, en annan tolkning är att det vill visa på att det finns starka kvinnor med för 
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att inte göra bilden alltför otidsenlig. Texten ”love you” på hjärtat på hennes ena stav 

förstärker intrycket av att vi ska känna oss välkomna, liksom att hon förstås bär sådan ringa 

klädsel. Hennes överlägsna min och lätt höjda huvud ger dock oss känsla av att hon är ”svår”; 

hon symboliserar en kvinna som man inte alls kan ta för ”lättfångad”. Hennes centrala 

position gör också att hon ger intryck av att vara kvinnornas ledare. Ljuset är också som 

starkast på henne. 

Blondinen som tittar upp längst fram på bilden konnoterar extrem sexuell exhibitionism. 

Hennes halvslutna ögon och det faktum att huvudet är lite lätt böjt konnoterar förföriskhet. 

Hon anspelar på myten om älvan eller fen; genom att fötterna är böjda uppåt skapas intrycket 

av att hon är på väg att flyga iväg. De koder det lätt böjda huvudet sänder är inbjudande, 

liksom det faktum att hon slickar på en klubba (som även en annan av kvinnorna på bilden 

gör). Hon anspelar grovt på myten om den sexuellt frigjorda svenska blondinen. Myten om 

den ”svenska synden” känns allra starkast hos denna kvinna även om det finns hos alla 

kvinnorna på denna bild. Det är värt att notera att denna kvinna, som är den som är mest 

sexuellt utmanande, är den som ligger längst fram och är mest synlig. Hon skapar därmed de 

starkaste konnotationerna av alla på denna bild. 

Nästa analysobjekt är brunetten som står vid tuggummiautomaten. Hon konnoterar 

nyvakenhet och är klädd i minimalistiska kläder i form av en genomskinlig skjorta och 

underkläder. Även hon anspelar på myten om flickan som gillar något så barnsligt som 

tuggummi (detta är klassiska ”godistuggummin”, inte V6). Man kan också konstatera att 

tuggummina har formen av kulor som går att koppla till delar av det manliga könet. Jag 

uppfattar detta som en ikon för en förförisk flicka som dock säljer tuggummi som är ett index 

för du måste betala för att komma åt våra ”läckerheter” som i sin tur är en symbol för att du 

måste ha pengar för att leka med oss (implicit att du måste ha pengar för att festa på 

Ambassadeur). Dock kan det också vara så att det bara vill förstärka barnsligheten i bilden.  

Kvinnan på det rosa molnet konnoterar mest av alla att Ambassadeur är ett paradis. Hon 

har kommit ut ur den rosa borgen, vilket vi förstår genom den följd av moln som kommer ut 

borgens skorsten samt genom att molnen är rosa i kontrast till de övriga molnen på bilden 

vilket även borgen är. Hon ger en slängkyss åt någon, vem detta är vet vi dock inte. Hade hon 

gett den åt konsumenten hade det varit för övertydligt. Istället ger hon den till en osynlig 

främling. Hon anspelar starkast av alla kvinnorna på änglamyten i och med att hon sitter på ett 

moln. Det faktum att änglar ska vara kyska (inte ge slängkyssar) sätter även i detta fall myten 

lite på kant.  
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Mannen med hatten rakt under ängeln är en direkt kopia av Johnny Depps karaktär Willy 

Wonka ur filmen Kalle och Chokladfabriken från 2005. I filmen är han ägare av 

chokladfabriken och kombinerat med godiset som också hör till det paradigmet får vi känslan 

av att han är kvinnornas ”chef” (även om ”amasonkvinnan” i sin tur ger intryck av att vara de 

övriga kvinnornas chef). Det är han som styr och ställer. Han må vara en symbol för den 

manliga nattklubbschefen på Ambassadeur men kan också ses som den manlige besökarens 

som tittar på när flickorna roar sig, att vi inte ser hans ansikte gör att vi kan sätta oss själva i 

hans sits, man får känslan av att det kan vara en själv eller i alla fall vill man vara honom. 

Hans hållning och käpp konnoterar makt och kontroll men ändå mystik och lugn och 

självbehärskning. Han är vad man skulle kalla ”cool”.  Det faktum att han är placerad bakom 

kvinnorna men med blicken fäst på dem förstärker också konnotationen av kontroll han låter 

flickorna leka med hans godsaker. För den kvinnliga konsumenten av bilden är han den 

mystiske mannen med häftig stil. Johnny Depp är ansedd som en av jordens mest åtråvärda 

män vilket även får den kvinnlige konsumenten att känna att när hon kommer till 

Ambassadeur kanske hon träffar honom.  

Kvinnan som suger på polkagrisklubban konnoterar väldigt starkt sexuell attraktion. 

Klubban är tydligt en symbol för något annat (man har ju valt att låta kvinnan suga på den) 

och är ett vanligt grepp för att göra reklam sexig och förförande. Dess enorma storlek anspelar 

även på myten om att män bör ha stor penis för att nå hög social status och vara attraktiva för 

kvinnor. Att hon är vänd så som att vi ska se hennes kropp i all dess kurviga prakt är också ett 

ytterligare knep för att konnotera sex. Slutligen förstärker även den förföriska blicken denna 

konnotation. Hon är i högsta grad en symbol för kvinnan som ett sexobjekt. Det finns inte så 

mycket som ett uns av henne som konnoterar något annat än sex. 

Slutligen har vi kvinnan med den långa polkagrisen längst ut till höger. Även hon 

anspelar kraftigt på utmanande sexualitet. Klubban liknar en anspelar på en leksaksträhäst 

som ytterligare för anspelningar till det flickaktiga. Men staven är också en symbol för 

strippklubb och pole dancing. Hennes ringa klädsel förstärker strippklubbsmyten, särskilt som 

hon är klädd t ex då hon har strumpebandshållare men saknar strumpbyxor att fästa dem i 

vilket ger intryck av att hon ”struntat” i det för att det är skönare/sexigare att gå runt utan. 

Även hennes blick och det faktum att håret åkt över ena ögat förstärker detta. Hon 

symboliserar en typisk amerikansk myt nämligen den om Hootersservitrisen (som är 

lättklädda servitriser på en snabbmatskedja) som erbjuder mat (här i form av en godisklubba). 

Den rosa borgen med ordet ”Ambassadeur” i guld är också ett analysobjekt. Den rosa 

färgen anspelar på myten om att rosa är en symbol för något kvinnligt och tydliggörs genom 
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att kvinnorna ”tillhör” borgen. Speciellt får vi det intrycket av henne som flyger på molnet ur 

borgen. Man får intrycket av att i denna borg kommer, istället som i Willy Wonkas fabrik 

godis, kvinnor på rosa moln som ”tillverkas” i borgen. Guldet skall få läsaren att tro att 

Ambassadeur är något vackert och fint där människor med mycket pengar rör sig. Guld är 

nämligen ett index för välstånd men en symbol för hög social status. Genom myten om det 

rosa kvinnliga får vi intrycket att denna borg befolkas av nästan enbart kvinnor, om vi gör ett 

överslag av de framför borgen blir könsfördelningen elva kvinnor per man. Detta är dock inte 

något vi kan vara säkra över. Man anspelar således kraftigt på myten om att kvinnor är långt 

mer åtråvärda än män på krogen och att Ambassadeur då är befolkat av den mer åtråvärda 

valutan kvinnor än män.  

 

9.1.2.1 Helheten konnotativt 

En annan intressant konnotation skapas av de ljusare färgerna framför borgen. Gräset är 

ljusare, himlen blå och terrängen mer gästvänlig. Till höger om borgen tornar dock mörka 

moln och berg upp sig. Det kan vara så att detta område symboliserar Söder (bergen är Söders 

höjder) som i någon mån ses som en antites till Stureplan. Ambassadeur är som en trygg, 

vacker oas i ett kargt land (läs Stockholm). Myten om himmelriket ter sig ganska stark och  

kombineras med anspelningarna till Willy Wonkas godisland och andra ”sagomyter” som 

Alice i Underlandet , Törnrosa (genom kvinnan på ”bädden” av geléhjärtan) liksom tidigare 

nämnda Prinsessan och Grodan.  

Man anspelar även på myten om den sexuellt utmanande blondinen och myten om den 

unga kyska flickan i en kombination som bryter mot båda dessa paradigm som tillsammans 

skapar en intressant tvetydighet. Dock finns över hela bilden ett slags ironi som är en 

konnotation som krävs i dagens svenska samhälle när man är allför sexuellt explicit. Utan den 

löjliga skimret hade bilden inte följt den rådande hegemonin i samhället. Om man vill anspela 

på ålderstigna kvinnobilder idag är det ofta bra att beväpna sig med en smula ironi.  Detta 

fångar denna bild genom att överdriva och förlöjliga så till den grad att ingen kan ta den 

riktigt på allvar.   

De koder den förmedlar är synnerligen utmanande men ges samtidigt i ett slags 

skämtsamt tonläge. Den dataspelsaktiva miljö anspelar på de äventyrliga disneyfilmerna eller 

dataspel som World of Warcraft. Alltså sådana områden som är traditionellt har varit mer 

manliga, dessa spel och filmer symboliserar drömvärldar som är långt mer intressanta och 

perfekta än vår egen trista, gråa värld, något Stureplansgruppen anspelar på då de försöker 

höja sin egen klubb över den gråa vardagen.  Vad som tål att tänkas på att den anspelar 
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kraftigt på myten om hur en kvinna bör se ut. De facto är dessa kvinnor föga representativa 

för Sverige unga kvinnliga befolkning idag, vare sig vad gäller vikt, hårfärg eller etnisk 

tillhörighet. Dock är det en fingervisning för de kvinnliga konsumenterna hur de bör se ut om 

de vill besöka klubben. Även om männen är starkt underrepresenterade på bilden är detta inte 

till nackdel för den kvinnliga läsaren. Hon vet nämligen att den mytiska dimensionen av en 

reklambild för en nattklubb innehåller fler kvinnor än män men nattklubben kommer att 

befolkas av större delen män. En annan intressant aspekt är själva ”fotografens” position. De 

tulpaner och de grenar som ses allra närmst fotografen på bilden konnoterar att detta är en 

glänta framför borgen. Fotografen själv (eller ”målaren”: detta är ett slags blandning av ett 

foto och en animation) verkar stå inne i skogen och det gör det hela än mer sexuellt laddat: 

nästan som myten om den fula gubben som fotograferar flickor. Dock kan det lika gärna vara 

den förvirrade skogsvandraren som plötsligt upptäcker något underbart i en glänta, likt den 

slösurfande dagdrömmaren som plötsligt surfade in på denna paradisbild. Man kan också läsa 

det som ett sagoparadigm med älvor som leker i en glänta. 

 

9.1.3 Koppling till teori  

Bilden spelar reklamteorin om reklam för en transformativ produkt. Man ger inte någon 

egentlig information om Ambassadeur utan vill istället spela på konsumentens känslor. 

Identifikation är en viktig del i denna bild då den kvinnliga konsumenten skall vilja vara så 

pass ”snygg” att hon passar in bland änglarna och den manliga ska vara en sådan som kan 

attrahera sådana kvinnor. Man använder sig också av knep som att få oss att associera modern 

aktuell film till sin egen verksamhet. Alltså skapar man ett slags varumärkesallians mellan 

Disneyfilm/sagor och sitt eget varumärke. Man kan både se bilden som gjord för en oinvigd 

skara (som häpnas över blondinerna) och för de initierade genom att de känner igen kvinnorna 

från klubbarna.  

De jobbar inte med varumärkeskännedom i någon större utsträckning. Denna reklam är 

inte till för oinvigda personer i första hand, utan är till för återkommande konsumeter. Att vi 

har att göra med en högengagemangsprodukt i detta fall ser jag som självklart. Att 

överhuvudtaget ge sig in på sajten Stureplan.se talar för att man anser att produkten i fråga är 

engagerande. Man använder sig således av saliens och vill koppla samman en rad företeelser 

som vår, disneyfilm, dataspel, änglar, godis, unga blonda kvinnor m.m. med sitt varumärke 

Ambassadeur. För att tala om varumärkesimage sysslar man bara med icke-produktrelaterade 

attribut vi får ju inte vet något om drinkpriser och inträden via denna bild. 

Varumärkesnyttorna är upplevelsebaserade och symboliska vi ska vilja gå dit p.g.a att vi får 
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en oförglömlig upplevelse och få symboliska nyttor i form av höjd social status. 

Varumärkesattityden kommer i sådant fall leda till högt varumärkesvärde utifrån om 

konsumenten hittade starka, fördelaktiga och unika symboliska och upplevelsebaserade nyttor 

med besöket på Ambassadeur mer än ifall priset på inträdet och drinkarna var lågt.   

Jag tycker detta är ett utmärkt exempel på impression management detta är ett bra 

exempel på hur de reproducerar en image. Man låter ett antal vimmelprinsessor fungera som 

dragplåster i en imaginär värld som man associerar till sin egen klubb. De är också kraftigt 

redigerade för att se extra bra ut. Man vill ge läsaren en bild av sig att man står för något 

ungdomligt som har hängt med i tiden genom att ha koll på både film och dataspel. Dock är 

kvinnosynen knappast tidsenlig men stämmer väl överens med rykten om Stureplan som vi 

såg i bakgrundsdelen, men istället för att förneka detta rykte blossar man upp det ännu mer. 

Man har ansett att unga lättklädda utmanade kvinnor går helt i linje med den image man har 

och den man vill projicera i framtiden.   

Bilden kan också ses som en glirning mot Naomi Kleins resonerande kring ”Ironisk 

konsumtion”. Bildens upplägg är så pass överdrivet och sexistiskt att de kan ses som 

oförargligt. Konsumenten är medveten om att budskapet och vet att Stureplansgruppen också 

är medveten om att konsumenten är medveten om detta faktum och låter sig således självmant 

”luras” in i denna värld. Även folk som besöker Ambassadeur kan ogilla detta tema, men 

genom att ironisera sig själv och göra en smått parodisk, version av sig själv blir man coolt 

självironisk.  Dessutom blir budskapet svårare att angripa (det är svårare att kritisera någon 

som är ironisk) i en sorts ”vi är i alla fall inte hycklare” anda.    

 

 

9.2 BILD 2 ”Mest fotade – mars” skärmdumpat den 10 april 2010 

Denna bild har jag valt då Stureplan öppet medger att denna blonda kvinna är den man valt att 

publicera flest foton på under mars månad 2010. Jag tycker den således är relevant framförallt 

ur den aspekten att man valt att publicera flest bilder på henne fast hon är någon kändis eller 

nattklubbschef. 
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9.2.1 Denotativt 

 

Bilden föreställer en kvinna med blont hår. Hon står vänd åt höger och har blicken mot 

kameran. Hon är klädd i en svart tröja eller jacka. På höger arm bär hon en klocka eller ett 

armband. I bakgrunden syns tre människokroppar som det dock är svårt att klassificera kön 

på. Personen direkt till höger om den blonda kvinnan verkar vara en kvinna. Hon bär en väska 

över armen. Någon form av ljusstörning på linsen gör att den är suddig. Till vänster om den 

blonda kvinnan syns en öl samt en skjortbeklädd arm.  

 

9.2.2 Konnotativt 

Kvinnan anspelar på myten om ungdomlighet; hennes hy är perfekt utan minsta rynka. Det 

långa blonda håret förstärker också dessa konnotationer. Myten om den ungdomliga 

blondinen är stark. Hon fyller också en funktion genom att hon genom sina stora läppar och 
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stora ögon fyller just de attribut som anses vara attraktivt för heterosexuella män. Det långa 

blonda håret skapar också en kontrast mot hennes mörka klädsel en effektfull konnotation 

som förstärker hennes skönhet. Kameramannen har även lagt ett slags vitt skimmer över 

hennes huvud som närmast liknar en gloria. Det skapar ett slags änglakonnotation som känns 

igen från förra analysbilden. Hon anspelar kort sagt på myten om hur den perfekta 

västerländska kvinnan ska se ut. Hon utgör inget paradigmbrott på något vis; bilden står inte 

på något sätt ut från mängden. Bilden är inte långt ifrån myten om modellbilder; hennes 

hållning gentemot kameran och hennes självsäkra men lite underfundiga leende som man 

nästan bara kan ana visar att detta är en kvinna som är mycket van att bli fotad och också sitt 

”värde”. Självsäkerheten liknar den som stjärnor brukar ha och stärker känslan av att hon 

faktiskt är en känd person i denna värld. Hon är en symbol för hög status; och är således 

någon man gärna syns med. 

 

9.2.3 Semiotisk analys av bildtexten 

Utifrån Barthes epitet ”texten parasiterar på bilden” får vi vidare intressanta innebörder. Vi 

ska läsa bilden som om att detta är den mest aktiva nätverkaren på Stureplan. Texten stärker 

även relationen mellan kvinnan och Stureplan. Det finns en vilja hos sändaren att texten ska 

läsas som att om du besöker Stureplan - i synnerhet Laroy - så kommer du träffa henne. På så 

vis kopplar de ihop sitt varumärke med hennes skönhet. 

Att man valt att skriva ”Återkommande accessoar: Nagellack i klara vårfärger” visar att 

man vill klargöra att minsann känner denna kvinna väl.  Och således stärker man myten om 

att de snyggaste kvinnorna faktiskt vistas på sina egna klubbar, hon blir en symbol för 

Stureplanskvinnan. I texten använder man orden ”Stureplan har kartlagt de tio som nätverkat 

sig bäst genom Stockholms nattliv”. Här antyder man att Stureplansgruppens klubbar är 

Stockholms nattliv, eller i alla fall det enda som räknas som något inom Stockholms nattliv. 

Att man använder ordet ”kartlagt” som är en metafor tagen ur den grävande journalistiken 

anspelar på att man i någon mån vill uppfattas som journalistisk publikation.  

Konnotationen blir således att man vill visa att både läsare och skribenter på denna sajt är 

välutbildade och världsvana och behärskar språket. Detta kombineras med ”modeord” som 

kommer ur nyare journalistiska paradigm som ”favoritspot” och ”nätverka”. ”På Stureplan rör 

det sig tiotusentals människor varje helg och vi har nu kunnat lägga ytterligare en festmånad 

till handlingarna” här används en metafor i form av ”rör det sig” istället för ”vistas” eller 

”besöker”.”Rör det sig” konnoterar livfullhet mer än det mer byråkratiska ”besöker” som mer 

ordagrant beskriver vad de tiotusentals människorna gör varje helg. Man begår genom texten 
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en rad olika paradigmbrott genom att nyttja ord från olika paradigm som skapar ett syntagm 

som blir mer intressant än ett som bara använder t ex ett paradigm från modevärlden och ett 

paradigm från den grävande journalistikvärlden.  

 

9.2.4 Koppling till teori  

Detta är ett exempel på klassisk betingning. Varje gång vi ser en ung blond kvinna på staden 

skall vi tänka ”hon kommer vistas på Stureplan ikväll”. Intressant är att se hur 

Stureplansgruppen genom samma sorts betingning försöker beslagta begreppen Stureplan och 

Nattliv genom denna bild. ”Stureplan har kartlagt” skriver man och tar då inte hänsyn till att 

andra klubbar runt Stureplan inte är ägda av Stureplansgruppen alltså betingar man begreppet 

Stureplan. Man vet även i och med denna bild vad man har för slags rykte och image och är 

inte rädda för att reproducera denna image genom att stoltsera med att släppa dessa typer av 

bilder som reklam för sina krogar. Dock måste ändå sägas att denna bild är ganska 

anspråkslös om man jämför med föregående reklambild. Även detta är givetvis ett exempel på 

reklam för en transformativ produkt; bilden har mycket gemensamt med skvallertidningarnas 

premiärbilder med den stora skillnaden att skvallertidningarna inte äger de ställen de tar sina 

bilder.    

 

 

9.3 Bild 3 ”Lady Gaga på Hell’s Kitchen” skärmdumpat den 8 Maj 2010 

 

Bilden är vald därför att Lady Gaga för närvarande är en av de mest kända personerna på 

planeten. Således var valet av denna bild naturligt.  
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9.3.1 Denotativt 

Mitt i bilden ser vi popartisten Lady Gaga i svarta solglasögon. Den högra handen är höjd 

framför hennes ansikte medan den vänstra ligger på armen hos en man som går bredvid 

henne. Det blonda håret når ned till naveln. Hon bär en svart skinnrock. Under den har hon 

BH och trosor samt nätstrumpbyxor. Mannen bredvid henne bär en svart skjorta. Han har 

blicken riktad ned mot golvet. I bakgrunden kan vi se ett antal människor varav två kvinnor 

strax bakom och mellan Gaga och mannen. Dessa har blickarna fästa på Gaga och kameran. 

Till vänster om Gaga syns en kvinna i svart mundering sedd i profil som står lutad som ett en 

röd vägg.   

 

9.3.2 Konnotativt 

Bilden föreställer en besvärad världsartist. Högerhandens hållning som skydd för hennes 

ansikte sänder koder om att hon är besvärad av uppmärksamheten och kameran. Hennes 

vänsterhands placering på sin manlige kavaljer konnoterar att hon söker honom för skydd. Det 

anspelar på myten om kvinnan som skyddas av sin manlige riddare. Detta förstärks också av 

det faktum att han går någon halvmeter framför henne. Hennes klädsel konnoterar sexuell 

exhibitionism, framförallt den ringa klädseln under rocken. Nätstrumpbyxor och svarta 

underkläder är kläder tagna ur paradigmet ”strippklubbsklädsel” när de bärs offentligt. 

Skinnrocken hör dock mer hemma i den manliga rockgenren och skapar således en 
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konnotation av en starkare och mer självständig kvinna än det hade gjort om hon bara burit 

kläderna tagna ur stripparadigmet.  

De stora solglasögonen är tagna ur ett paradigm som mer hör hemma bland jetsetfolket i 

Monaco och således får Lady Gaga in kläder från tre skilda paradigm. Det rufsiga 

silverblonda håret passar i de mer rockiga miljöerna också. Överlag passar hennes klädsel 

bättre in på en rockklubb, där man gärna kombinerar attribut från gayvärlden (läderrockar) 

och strippklubbar (svarta underkläder offentligt) som anspelar på myten om den kaxiga men 

sexuellt frigjorda kvinnan, än på den typiska Stureplansklubben. Hennes solglasögon passar 

dock inte in i rockvärlden utan hör mer hemma i paradigmet Stureplan (vilket dock stärker 

hennes stjärnstatus). Hennes kavaljer konnoterar manlighet i väldigt hög grad. Hans ansikte 

anspelar på myten om hur en riktigt manlig man bör se ut. Kindbenen är kraftigt markerade 

och kinderna insjunkna. Detta är drag som anspelar på den klassiska mansmyten. Ansiktet är 

fårat, i det närmaste väderbitet, och konnoterar att han levt ett liv som varit på något sätt 

fysiskt krävande. Hans klädsel är anspråkslös: han har en svart skjorta som passar in i de 

flesta miljöer.  

Det är ingen tvekan om vem som är stjärnan på bilden. Blickarna vänds förstås mot 

kvinnan Gaga vars klädsel är långt mer okonventionell än mannens. Den röda väggen är 

intressant och medvetat vald av klubben (då rött konnoterar kärlek och sexualitet). Ingen av 

de tre kvinnorna i bakgrunden konnoterar lycka. Alla tre har i de närmaste apatiska miner. De 

ser tröttkörda och de bakom Gaga konnoterar nästan överdriven alkoholkonsumtion. Den 

svarthåriga precis bakom Gaga har visserligen blicken fäst på stjärnan, men blicken är kall 

och stirrig snarare än beundrande; nästan som om hon vore svartsjuk.  

Värdinnan vid den röda väggen har också hon blicken fäst i fjärran och konnoterar att 

hon har tankarna någon annanstans. Samma sak med den blonda kvinnan bakom Gaga som 

ger ett berusat intryck och stirrar tomt mot kameran. Det finns ingen glädje hos någon på 

bilden som talar om för läsaren hur kul det är att gå på nattklubben Hell’s Kitchen. Snarast 

anspelar den på myten om den diviga stjärnan, en kvinna som är lite för fin för en nattklubb i 

Sverige men ändå valt att komma dit (kanske genom en rejäl muta). Vad beträffar folket i 

bakgrunden så är det min tro att stjärnan inte var villig att ställa upp på bild så snällt som 

övriga som brukar synas på vimmelbilderna och att man således fick nöja sig med en bild där 

även folket i bakgrunden ser ut att ha tråkigt. Gagas ”starquality” vägde över det faktum att 

bilden inte konnoterade den glädje och obekymrade lycka som normalt sett utgör myten för en 

vimmelbild.  
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9.3.3 Koppling till teori  

Framförallt är denna bild en varumärkesallians. Lady Gaga lånar ut sitt varumärke till Hell’s 

Kitchen och Stureplansgruppen och hennes varumärke stärks i Sverige genom att hon syns i 

ett lyxigt forum för den svenska party eliten. Detta är ett utmärkt exempel på impression 

management. Stureplansgruppen styr sin image mot att bli det självklara alternativet när de 

hetaste kändisarna är i Stockholm. Man tar ytterligare ett steg åt att åtnjuta 

konkurresimmunitet gentemot övriga klubbar genom att ses som det självklara alternativet.  

 

 

10. Slutdiskussion 

 

 

10.1 Olika tolkningar av bilderna utifrån Stuart Halls modell  

 

Jag presenterar här olika tolkningar av bilderna bl. a med hjälp av de opponerande myterna 

jag presenterade i bakgrundsdelen. 

 

Utifrån en dominerande hållning till budskapet i bilderna skulle man acceptera Stureplan 

som en flashig och häftig miljö där det snygga, rika och kända folket umgås. Det är enligt en 

sådan hållning en plats där vackra kvinnor och kändisar hänger. Folk med pengar som 

dessutom är betydelsefulla. En sådan hållning ser det som Stephanie af Klercker sa i 

bakgrundsdelen att Ambas Änglar bilderna är arrangerad av tjejerna själva och att de gör de 

som en kul grej i en ”vad är det för fel att visa upp sin kropp om man är nöjd med den” – 

anda. Likadant kan givetvis sägas om de andra två tjejerna.  

 

En förhandlande (negocierande) hållning till budskapet i bilden accepterar budskapet men 

ser ändå brister med den. En sådan hållning accepterar att Stureplansgruppen marknadsför sig 

med hjälp av kvinnor på ett utmanande sätt men tycker att de emellanåt går för långt. Som jag 

skrev i bakgrundsdelen skulle en person med en sådan hållning kunna anse att varumärket i 

viss mån blivit degenererat och för vulgärt och plastigt. Framförallt gäller det den första 

bilden. En intressant tanke är att en sådan hållning ser tillbaka på en myt av det ”gamla” 

Stureplan där inte kreti och pleti blev insläppta och vimmelbilderna existerade.  
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En oppositionell hållning till budskapet förkastar förstås budskapet i bilderna helt. Den som 

har en sådan hållning anser att reklamen är sexistisk och cynisk och anspelar på människans 

lägsta drifter. Kopplingarna till Disneyfilm och kändisvärldar ser de som en kraftig 

kommersialisering av det svenska samhället. Också att ”vanliga” människor använts som 

reklampelare genom vimmelbilder. Sådana här bilder spär på deras redan förutfattade 

meningar om Stureplan som en ytlig plats där kvinnor står och ser gulliga ut och förväntas bli 

bjudna på drinkar. En sådan hållning ser också kvinnorna på bilderna som fast i myter om hur 

kvinnor ska se ut och att de således inte vet sitt eget bästa. En sådan hållning kan också tänkas 

tro att kvinnorna kommer ångra sig i framtiden då de insett vilka vulgära bilder de varit med 

på som aldrig ”försvinner” från nätet. 

 

Detta är precis vad Bernstein menade i L’Etang att det alltid finns flera images. Alla har olika 

images av fenomenet Stureplan för att tala klarspråk. 

 

10.2 Slutdiskussion 

Stureplansgruppen säger sig vara en upplevelsekoncern. Alltså är attributen mycket starka då 

det man sysslar med framförallt skapar attribut andra än de som är relaterade till själva 

produkten. Stureplansgruppen stärker genom dessa bilder myten att kvinnor bör vara blonda, 

unga, vackra och smala i alla fall på de ställena som representeras på Stureplan.se. Dock 

måste påpekas att en analys av fler bilder inte skulle kunna ge lite olika analyser.  

Utifrån analysen tycker jag det visar sig att Stureplan är en utpost där det tillåts mer 

”föråldrade” värderingar dock i modern ”nykonservativ” förpackning. Det är nog inte troligt 

att man vill eller behöver anpassa sig efter t ex tidningen Bangs normer. Då även i övrigt 

politiskt korrekta människor ses ofta på Stureplan i vad man kan likna vid en ”ventil” (de 

måste få leva ut sina djuriska sidor någonstans). Överlag vittnar Stureplanskulturen i hög grad 

på en viss nivå av tvetydighet, den får inte bli grå och vardaglig men måste samtidigt stanna 

inom ramen för vad samhället accepterar vilket ibland skapar en del intressanta krockar. 

Reklambilden för Ambas Änglar jag analyserade först skulle vara mindre trolig att 

Stureplansgruppen gjort för fem år sedan. Man har sedan dess flyttat fram gränserna och 

naturaliserat Stureplan, vilket bekräftats även i bakgrundsdelen, även om deras marknadschef 

ursäkta sig så över det. Likaså verkar det som om även Stureplan delats upp mer i olika 

”läger” med olika mindre kulturer. Detta med t ex Spy Bar. 
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Stureplansgruppens varumärken är som nämnts tämligen nischade, och inte heller alla åt 

samma håll. Indirekt säger man att man inte är till för alla utan för en ”kräsen och 

kvalitetsinriktad målgrupp”. I någon mån stärks det av att man kallar sig för 

”upplevelsekoncern” ett något diffust begrepp som dock för associationerna till något mer 

storslaget än krogkoncern och som bekräftar att man är ett varumärke vars produkter i första 

hand består av symboliska och upplevelsebaserade nyttor och upprätthålls av bilderna jag 

analyserat. 

Det är intressant att trots att den primära målgruppen för sidan Stureplan.se är kvinnor är 

det långt vanligare att kvinnor framställs ”sexigt” än om män gjorde det. Det skulle uppfattas 

som mycket märkligt om man gjort en annons liknande den med Ambas Änglar men med 

lättklädda män i istället. Förmodligen skulle det uppfattas som att den riktas till homosexuella 

män.  

Framförallt vill man genom ”Ambas Änglar”-bilden skapa en känsla av att som att gå på 

en show inte bara en nattklubb och är dessutom en tydlig markör på kulturen kring Stureplan.  

Vad beträffar vimmelbilderna är de förstås viktiga för att behålla vissa stamkunder. 

Genom att låta dem synas visar Stureplansgruppen att de uppskattar deras närvaro samtidigt 

som det skapar en image mot nya kunder (särskilt som bilderna ofta är förskönade). Den unga 

kvinnan som varit mest fotad skapar framförallt höga krav på andra kvinnor som vill dit. 

En fråga som är intressant är givetvis om Stureplans framväxt kommer sig av 

Stureplansgruppens hårda arbete de senaste åren eller om det skett p.g.a. allmänna 

förändringar i samhället. Det jag menar är upplösandet av gränser genom internet mer 

rörlighet som gjort att framförallt amerikansk kultur influerat Sverige kraftigt och lagt 

grogrund för Stureplansgruppens frammarsch.  

Stureplanskulturen liknar som stod vi konstaterat i både bakgrund och analys ett slags 

minisamhälle med egna kändisar och normer. Men eftersom denna minivärld är en exklusiv 

”klubb” med mycket glamor blir den mer åtråvärd än andra subkulturer som t ex hårdrocks 

eller hip-hopklubbar. Dock skall nämnas att även exklusiva inrättningar ibland lånar vissa 

attribut ifrån sådana kulturer som t ex Lady Gagas ”rockiga skinnrock”.   

Mina tre bilder är hur som helst bra exempel på hur Stureplansgruppen arbetar med att 

”blanda” sina kändisar med ”riktiga” kändisar. På de två första analysbilderna syns deras 

”egna kändisar”, på den första t o m sådana som är anställda av deras koncern andra bilden en 

tjej som är den som synts där väldigt ofta den tredje bilden föreställer dock en världskändis. 
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På så vis håller man ena foten i sin exklusiva minivärld som för utomstående bara är 

vackra ansikten men visar samtidigt också dem att kända ansikten de känner igen också vistas 

här.  

Varumärket Stureplansgruppen bör nog fortsätta vara ganska ”dolt” om de vill fortsätta 

expandera inom lite olika inriktningar hos de varumärken man huserar. Risken är annars att 

man förknippas för mycket med den breda massan och således tappar exklusiviteten. Vad jag 

menar är att besökarna på Spy Bar inte ska behöva förknippas så mycket med besökarna på 

Ambassadeur även om ägaren är densamma. Möjligen skulle urvalet av människor på 

bilderna kunna diversifieras en smula, även om jag tror för deras egen vinnings skull så är 

avvägningen på Stureplan.se ganska god.  

Även om folk hävdar som vi såg i bakgrundsdelen att kvinnosynen är föråldrad och att 

utvecklingen snarast går bakåt på Stureplan är det mycket svårt att få bort exklusiva forum. 

Min tro är att det ligger i människans natur att skapa hierarkier och att det är omöjligt att 

skapa ett helt rättvist samhälle. Det klokaste kritiker till Stureplan kan göra är att inte gå dit 

och försöka påverka folk i sin närhet att inte gå dit. 

 

 

11. Bilagor 

11.1 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant fenomen skulle vara att se hur pass sammankopplat begreppet Stureplan är med 

Stureplansgruppen, som jag var inne på i uppsatsen. Har de lyckats ta över begreppet 

Stureplan helt eller är det så att de måhända t o m genom att ha döpt sin sida till Stureplan.se 

tvärtom ger gratisreklam till Finest.se och ägarna av de övriga krogarna runt Stureplan? Detta 

genom en intervjustudie med folk i branschen. 

 

Andra intervjustudier på fenomenet Stureplan.se skulle jag tycka var intressanta. Dels en där 

man intervjuar de som syns mest på vimmelbilderna och helt enkelt klargör varför de valt att 

synas så pass mycket på Stureplan.se. Har det bara att göra med bekräftelsebehov eller finns 

det kanske en karriärmässig eller ekonomisk aspekt bakom det? Finns det mycket social press 

kring detta fenomen? 

 

En annan kvalitativ studie jag snuddade lite på i bakgrunden är den om fenomenet Stureplan 

nu och då med tanke på att det skrevs fler artiklar om Stureplan 2007 än 2010 och det 
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dessutom var långt mer debatt kring Stureplan som ”sexistiskt” kulturfenomen då? Delvis 

tycker jag att fenomenet besvarats men skulle vara intressant att höra vad representanter för 

klubbarna, sådana som ofta vistas på klubbarna samt sådana som avskyr Stureplan har att säga 

om det. 

 

En annan studie som vore intressant är olika åldersgrupper inställning till Ambas 

Änglarbilden. Vad tycker en 60-årig kvinna om den och vad tycker en 18-årig man om den? 

 

Bilderna på Stureplan är knappast längre diskriminerande mot invandrare både bland de som 

fotas och bland nattklubbscheferna är det gott om personer med invandrarbakgrund. Det dock 

har det slagit mig att kvinnliga invandrare inte syns alls så konsekvent. Vad beror detta på? 

En studie bland invandrartjejers förhållande till Stureplan vore intressant. 

 

Hur stor är kännedomen för Stureplansgruppen? Kan folk skilja deras varumärken från 

varandra? Känner folk till att Ambassadeur ägs av Stureplansgruppen och Café Opera inte? 

 

En kvantitativstudie på inkomstnivåerna hos besökare av Stureplansgruppens klubbar. Är det 

så att större delen av de som vistas där inte alls är höginkomsttagare eller ens har rika 

föräldrar? Stämmer myten om att det bara är ”Farstaglitter” på Stureplan? 
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